В MICTI КИ€ВI
РАЙОННЛ
ДЕСНЯНСЬКА
^"*' l;r*ABH А Адм IHI.T рАцIя
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ns

/8

Про електроннt
цифровi пiдписи

використанНЯ
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uифрового пiдпису:

1. Надати право

адмiнiстрацii:

застосуваIlн

1;ffi}#:''ffi;.T:i;;

2

Алексеенко Iринi Миколаiвнi - першому заступнику голови;
Карасьову IBaHy Валерiйовичу - заступнику голови;
сюру Влалиславу Миколайовичу - заступнику голови;
Машкiвськiй Ользi Володимирiвнi - керiвнику апарату;

AHBapi Ларисi Василiвнi
звернення громадян;

-

заступнику начал ника вlддlлу

з

питань

Андрущак Лесi Борисiвнi - начальнику вiддiлу - державному реестратору
вiддiлу з питань державноi реестрачiт юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприемчiв;

Бойку Миколi Петровичу

-

начальнику вiддiлу з питань надзвичайних

ситуацiй;
Борецкiй Ганнi Андрiiвнi - начальнику вiддiлу з питань ресстрацiТ мiсця
проживання/перебування фiзичних осiб;
БiньковськоМу ВасилЮ БорисовичУ - головному спецlалlсту вlддlлу
контролIо за благоустроем та збереженням природного середовища;

Бульковськiй Лiлii Петрiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань
осiб;
реестраuiТ мiсця проживання/перебування фiзичних
Бурсовiй Надii Володимировнi - головному спецlалlсту юридичного
вiддiлу;
Ба;rуеву Олександру Сергiйовичу - головному спецiалiсту вiддiлу з питань
внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та засобами масовоi iнформачii;
головному спецiалiсту вiддiлу ведення
Вiзiр Людмилi IBaHiBHi
.Ц,ержавного ресстру виборцiв;

-

Вiзнюку Вадиму Федоровичу - головному спецiалiсту вiддiлу контролю за

благоустроем та збереженням природного середовища;

Васильченко Наталii Володимирiвнi - заступнику начальника вiддiлу
бухгалтерського облiку та звiтностi;
верес Оленi Василiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу контролю за
благоустроем та збереженням природного середовища;
васiнiй Свiтланi BikTopiBHi - завiдувачу сектора внутрiшнього аудиту;
ВетрикуШ HaTa,riI Василiвнi - заступнику начапьника вiдлiлу економiки;
Гудзь Валентинi IBaHiBHi - завiдувачу сектора органiзацiйно-аналiтичного
забезпечення роботи голови;

гайшук BiTi Володимирiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань

пiлприсмништва, торгiвлi,га споживчого ринку:

ганджi Наталii Воломирiвнi

-

головному спецiалiсту сектору з питань

мобiлiзацiйноi роботи ;
Гур'яновiй Людмилi IBaHiBrri - начальнику архiвного вiддiлу;
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Герасимчук Олександрi Олександрiвнi

-

головному спецiа_пiсту вiддiлу

контролю за благоустросм та збереженням природного середовища;
гладчук дльонi Леонiдiвнi - головному спечiалiсту сектора

з

питань

розвитку транспортноi iнфраструктури;
горетовiй BiKTopii BiKeHTiiBHi _ головному спецiалiсту вiддiлу економiки;
Гиренко TaMapi Вiталiiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу економiки;
Аллi Борисiвнi - державному реестратору вlддlлу з питань

щубинi

державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмuiв;

fuтловiй Ользi Германiвнi

заступнику начальника вiддiлу з питань

-

маЙна комунЕIльноi власностi;

- головному спечiалiсту вiддiлу з питань

,щеньщиковiй оленi Свгенiвнi
майна комунальноТ власностi;
дуда Вячеславу Вiта.пiйовичу
майна комунальноi власностi;
,,Щемченко

- головному спецiалiсту вiллiлу з питань

Людмилi BiKTopiBHi - головному спецlаJIlсту вlддlлу з питань

реестрачii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;
.щибкалюк kapiHi Сергiiвнi - головному спецiалtсту вlддlлу управлlння
персоналом;
питань
,щорошенко Ользi Петрiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з
державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмuiв;
головному спечiал icTy вiддiлу охорони
.ЩанильчуК Iринi ВiталiТвнi
здоров'я;
головному спецiмiсry Iоридичного
Жуковськiй Янi Володимирiвнi

-

-

вiддiлу;
Замковому BiKTopy Володимировичу - державному ре€стратору вlддlлу з
питань державноТ реестрацii юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв;

Зайченку олексirо Григоровичу

персоналом;
зелiнськiй Надiт Миколатвнi

Iльснко okcaHi Василiвнi

-

-

-

нач€шьнику

вiддiлу управлiння

головному спецiа.lliсту юридичного вlддlлу;
головному спецiалtсту вlддlлу з питань

реестрачii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;

Iванченку Сергiю Вiкторовичу

-

завiдувачу сектора

з

питань

мобiлiзацiйноi роботи;
Iгнатенко ользi Федоровнi - головноIчrу спецiалiсту вiддiлу економiки;
козловiй Iринi Миколаiвнi - державному реестратору вiддiлу з питань
державноi ресстрацii lоридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв;
корнiловiй Наталii Миколаiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань
реестрачii мiсця проживання/перебування фiзичнлrх осiб;
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-

Кошовiй BiKTopii BiKTopiBHi

начЕIльнику вiддiлу ведення ,Щержавного

реестру виборчiв;

коцан Ларисi Стефанiвнi - начаJIьнику вiддiлу охорони здоров'я;
Кривошеевiй Натапii МиколаТвнi - головному спецiа,лiсту органiзацiйного

вlддlлу;

КондрюкУМаксимУСергiйовичУ-нач.шЬникУорганlзацlЙноГоВlддlлу;

КУлагоНаталiiВасилiвнi-3астУпникУначаJlЬникаорганiзацiйного
вiддiлу;

Компанець Сергiю Iвановичу

транспортноi iнфраструктури;

-

завiдувачу сектора з питань розвитку

-

спецiалiсту сектору
головному
органiзацiйно-аналiтичного забезпечення роботи голови;
колодяжнiй тетянi .щмитрiвнi _ головному спецiалiсту архiвного вiддiлу;
Ганнi Михайлiвнi головному спечiалiсту вiддiлу облiку та
Кузнецовiй Маринi Георгiiвнi
Кучер

-

розподiлу житловоi площii

ЛевчУкУМиколiМиколайовичУ-ГоЛоВноМУспецiа:riстУсекторазпиТань
розвитку транспортноi iнфраструктури;
литвинчуку Сергilо Володимировичу - головному спецiалiсту сектору з
питань охорони працi;
Ляшевськiй HaTa.Irii Володимирiвнi - головному спечiалiсту вiддiлу з
питань майна комунальноl власностl;
МарченкО Галинi BiKTopiBHi - на альнику вiддiлу органiзацii дiловодства
та контролю за виконавською дисциплiною;

марiнченко BiTi Вiталiiвнi

-

головному спецiалiсту вiддiлу

з

питань

осiб;
реестрацii мiсця проживання/перебування фiзичних
мiлюковiй Майi BikTopiBHi - головному спечiалiсту сектору внутрiшнього
аудиту;
Морозовiй Iринi Володимирiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу органiзачii
дiловодства та контролю за виконавською дисциплiноlо;
михайлюк IHHi Леонiдiвнi - головному спецiаlriсту вiддiлу з питань

громадян;
гппппно спецIаJIIсту органlзi lцiйного
Миколаiвнi - головному
мiценко Наталii \z{r.rwппяТряi

звернення

вiддiлу;

максименко Ларисi Василiвнi - головному спечiаriсту вiддiлу з питань

осiб;
реестрацii мiсця проживання/перебування фiзичних
МишкО Аллi ВасИ iBHi - головному спецiалiсту архiвного вlддlлу;
Некрашевич Валентинi Ва.перiiвнi - начапьнику вiддiлу бухгалтерського
обпiку та звiтностi - головному бухгалтеру;

Новосаденку Борису Борисовичу - начаJIьнику вlддiлу адмlнlстративногосподарського забезпечення;
Нечай PeHaTi Володимировнi - головному спецiа.,riсту вiддiлу ведення
,.Щержавного ресстру виборчiв;
Осколок Оленi Миколаiвнi - заступнику нач€Lпьника - державному
реестратору вiддiлу з питань державноi peecTpauiT юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприемцiв;
Остапчук Наталii Леонiдiвнi
майна KoMyHmIbHoi власностi;

-

головному спецiалiсту вiддtлу з питань

Панченко Станiславу Васильовичу

-

головному

спечiалiсту

органiзацiйного вiддiлу;
Передрiю Руслану Iвановичу - головному спецiа-,riсту вiддiлу контролю за
благоустросм та збереженням природного середовища;
Полiщук Свiтланi IBaHiBHi - начЕrльнику вiддiлу економiки;

Полiшуку Анлрiю Олексанлровичу

-

головному спецiалiсту вiллiлу з

питань надзвичайних ситуацiй;
Пронозi Тетянi Iллiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань звернення
громадян;
Поповiй Ганнi Олександрiвнi - головному спечiалiсту вiллiлу управлiння
персоналом;
Пожар BiTi Миколаiвнi - головному спечiалiсту юридичного вiддiлу;
Пофатнiй Наталii IBa iBHi - начzlльнику вiддiлу iнформацiйних
технологlи;

Радченко Олеry Антоновичу
секретноi роботи;

Романюк Тетянi Григорiвнi

житловоi площi;
Рехвiашвiлi Тетянi Петрiвнi
ресстру виборцiв;

-

-

головний спецiалiст з питань режимноначzLпьнику вiддiлу облiку та розподiлу

- заступнику

начаJIьника ведення .Щержавного

Рожкову Ваперilо Сергiйовичу - головному спечiалiсту по взасмодii
правоохоронними органами та з питань запобiгання i виявлення корупцii;

з

Рибальченко Лесi Миколаiвнi - головному спецiалiсту Iоридичного вiддiлу;
Рибак IОлii Олександрiвнi - головному спечiмiсту вiддiлу органiзачiТ
дiловодства та контролю за виконавською дисциплiною;
Романчук Валентинi Якiвнi - головному спецiалiсту сектору органiзацiйно
- аналiтичного забезпечення роботи голови;
Руснак Людмилi Володимирiвнi - головному спе iалiсту вiддiлу з питань
ресстрацii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;

б

Сауляк Оленi Анатолiiвнi

-

головному спецiалiсту вiддiлу органiзацiТ

дiловодства та контролю за виконавською дисциплiною;

Стеценко Ганнi Миколаiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань
реестрацii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;
Стойковскiй BiKTopii СергiiвнТ - головному спецiалiсту вiллiлу з питань
пiдприсмниuтва, торгiвлi та споживчого ринку]
Сердюк Paici IBaHiBHi - нача.пьнику вiддiлу з питань майна комунальноТ
власностi;
Сидоренко Марii Миколаiвнi - головному спечiа,riсту вiдлiлу управлiння
персоналом;
Тадлi Iринi Петрiвнi - начальнику вiддiлу з питань внутрiшньоi полiтики,
зв'язкiв з громадськiстю та засобами MacoBoi iнформацii;
Тарасун Лiлii Федорiвнi - головному спечiалiсту вiддiлу економiки;
Тимофеевiй Mapii Василiвнi - начальнику вiддiлу з питань звернення
громадян;

Федоренко Аллi Михайлiвнi - державному ре€стратору вiддiлу з питань
державноi реестрацii lоридичних осiб., фiзичних осiб-пiдприсмцi в;
Хало Юлii Леонiдiвнi - заступнику начаJIьника юридичного вiддiлу;
головному спеuiалiсту вiддiлу з питань
Швецю Роману Михайловичу
пiдприемництва, торгiвлi та споживчого ринку;
головному спечiалiсту вiддiлу
Юрковськiй Ларисi Василiвнi

-

-

iнформацiйних технологtй;
Юрченку Iгору Олеговичу - заступнику начапьника вiддiлу контролю за
благоустроем та збереженням природного середовища;
головному спецiалiсту вiддiлу з питань
Ярмоленку Петру Iвановичу
пiдприемництва, торгiвлi та споживчого ринку.

-

вiдповiдальною особоtо, на яку покладено обов'язки
забезпечення електронного цифрового пiдпису в.Щеснянськiй районнiй в MicTi
Киевi державнiй адмiнiстрачii:
Плахотного Станiслава Вiкторовича - головного спецiалiста вiддiлу
iнформацiйних технологiй Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмlнlстрацll.

2. Призначити

3. Взяти до вiдома, що:

3.1. Особи, зазначенi у пунктi 1 цього розпорядження, несуть персонЕIльну
вiдповiдаrrьнiсть за зберiгання та використання особистих електронних ключiв.
3.2. Копiювання особис их електронних к.lпочiв таlабо передача
особам забороняеться.

ix iншим

4. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження

,Щеснянсько'i

районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ вiд 02 грулня 2020 року N9 637
<Про електроннi чифровi пiдлисиr>.

5.

Контроль

за

виконанням цього розпорядження покласти на
керiвника апарату .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
О. Машкiвську.

В.о. голови

Iрина

АЛСКСССНКО

